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Eurodeputados aprovam
neutralidade da Internet
e fim das tarifas de roaming

Telecomunicações
João Pedro Pereira
A neutralidade garante
que as empresas de
telecomunicações não
podem privilegiar os seus

próprios serviços
Os deputados europeus aprovaram
ontem um pacote legislativo para o
mercado de telecomunicações, que
inclui regras para garantir a chama-
da "neutralidade da Internet "(se-

gundo a qual os operadores têm de
tratar os dados que passam pelas
suas redes de forma igual) e que
determina ainda o fim das tarifas
de roaming até 15 de Dezembro de
2015. 0 resultado da votação é um
revés nas pretensões dos operadores
de telecomunicações, que poderão
assim ficar limitados na gestão das

respectivas infra-estruturas e priva-
dos de fontes de receitas.

As medidas foram aprovadas por
534 votos a favor, 25 contra e 58 abs-

tenções. A proposta também terá de

ser votada pelo Conselho Europeu,
que reúne os governos dos Estados-
membros. O texto ainda poderá so-
frer alterações e, eventualmente,
voltar ao Parlamento Europeu.

A ideia de regular a neutralidade
na Internet tem sido atacada pela
indústria das telecomunicações em
todo o mundo e é tipicamente de-
fendida por grupos de consumido-
res e empresas de conteúdos online.
Trata-se de uma forma de funciona-
mento da rede que determina que
todo o tráfego é tratado de forma
igual, independentemente do tipo
e origem. Isto impede um operador
de abrandar ou bloquear serviços da

concorrência, favorecendo os seus.
Não permite, por exemplo, degra-
dar a qualidade de serviços como o

Skype, cujas chamadas via Internet
concorrem com os serviços dos pró-

prios operadores.
"É isto que significa União Euro-

peia - livrarmo-nos de barreiras, pa-
ra tornar a vida mais fácil e menos
cara", afirmou, em comunicado, a
comissária europeia Neelie Kroes,
responsável pela Agenda Digital e

que tem sido uma acérrima promo-
tora das medidas agora aprovadas.

O resultado da votação "é extre-
mamente positivo para manter a
Internet aberta e uma fonte de ino-

vação", considera, por seu lado,
Pedro Veiga, professor na Faculda-
de de Ciências da Universidade de
Lisboa e ex-presidente da FCCN, a

entidade que geria os endereços de
Internet portugueses. "Impede que
os grandes grupos económicos se

apoderem da Internet."
Já a Associação dos Operadores

de Telecomunicações (Apritel), en-
tidade que reúne estas empresas em
Portugal, disse, em respostas escri-
tas ao PÚBLICO, esperar que "a ver-
são final [da lei] não imponha aos
operadores ónus injustificados ou
desproporcionados, susceptíveis de

pôr em causa o crescimento de um
sector tão dinâmico como este". A
Apritel afirma "não existir em Por-
tugal qualquer problema que justifi-

que regulação adicional" e defende

que a neutralidade está garantida
pela legislação, "que impõe aos

operadores obrigações exaustivas
de transparência e informação ao
utilizador".

Na mesma linha, a Associação de

Operadores Europeus de Redes de

Telecomunicações (ETNO, na sigla
em inglês) afirmou, em comunica-
do, que o Parlamento Europeu "deu
um passo na direcção errada", que
acabará por "resultar numa Internet
de qualidade inferior para todos".
Os operadores argumentam que de-
fendem uma Internet aberta, mas

que a regulação vem limitar a possi-
bilidade de criar novos serviços.

De acordo com números da Co-
missão Europeia, as receitas do sec-

tor das telecomunicações sofreram
uma queda ligeira nos últimos anos:
2,2% em 2011 e 1,1% em 2012. Mas
a Comissão, que considera que as

empresas foram lentas a seguir as

mudanças no sector, estima que a
quebra seja de 10% entre 2008 e
2016, ao contrário do que aconte-
cerá com os mercados da América
do Norte e da Ásia, onde a tendência
é de crescimento.

O fim das tarifas de roaming reti-
rará também receitas aos operado-
res. A lei, porém, dá margem para
que estes possam definir limites de

utilização. O objectivo é que "os con-
sumidores estejam numa posição de

replicar com confiança os seus pa-
drões típicos de consumo doméstico
associados aos respectivos pacotes
[de comunicações] quando viajem
periodicamente dentro da União
Europeia".

Até aqui, a legislação europeia era
essencialmente omissa em relação à
neutralidade. Na Europa, apenas a
Holanda e a Eslovénia têm leis para
assegurar uma Internet neutral.

Já nos EUA, um tribunal deu razão,
em Janeiro, à operadora Verizon e
decidiu que o regulador do sector
não podia impor regras de neutrali-
dade. Em Fevereiro, num momento
marcante para o funcionamento da

Internet, o Netflix, um popular ser-

viço de vídeo online, começou a pa-
gar à Comcast, o maior fornecedor
de Internet fixa dos EUA, para que
os conteúdos fossem transmitidos
de forma mais rápida aos clientes
desta operadora. A situação ilustra
uma das críticas frequentes a uma
Internet não neutral: uma pequena
empresa que quisesse competir com
o Netflix não teria o dinheiro para
pagar à Comcast e o seu tráfego seria

relegado para segundo plano.



10%
É o valor da quebra , estimado
pela Comissão Europeia, do
mercado de telecomunicações
na UE, para o período entre
2008 e 2016

Fornecedores de acesso não querem mais regulação


